
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số: 435/VHTT-PT              Nha Trang, ngày 03 tháng 4  năm 2019 

 

V/v hướng dẫn tuyên truyền chương trình 

phòng, chống ma túy đến trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở. 

 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường.                                                  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”; 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do Phòng 

Văn hóa và Thông tin biên soạn. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở về Tác hại của ma túy. Thời gian tuyên truyền 

trong Quý II năm 2019 (từ tháng 4 – tháng 6 năm 2019) 

 Đề nghị cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở cập nhật đầy đủ vào sổ 

nhật ký hoạt động Đài Truyền thanh theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- UBND TP (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Phó trưởng phòng ( Tr);             

- Lưu: VT, Vy.   

KT.TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
 

 

 

 

 

 

 

 



UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

VỀ TÁC HẠI CỦA MA TÖY 

(kèm theo Công văn số  435 /VHTT-PT ngày 03 tháng 4 năm 2019) 

 

           Kính thưa toàn thể nhân dân thành phố! 

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ lớn cho toàn thể xã hội, gây ra những tác 

hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, 

không chỉ vậy còn phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng đến trật tự, an 

toàn xã hội và an ninh quốc gia; 

Tệ nạn ma túy là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội 

phạm, dẫn đến tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS; không chỉ ảnh hưởng đến 

sự phát triển kinh tế mà còn gây ra những tác hại nghiêm trọng cho bản thân 

người nghiện, gia đình, người thân và xã hội như: Hít ma túy gây viêm niêm mạc 

mũi họng; Hút ma túy làm tổn thương đường hô hấp, làm phổi suy yếu đễ mắc 

các bệnh viêm phổi, ung thư phổi. Chích ma túy làm lây truyền các bệnh qua 

đường máu như sốt rét, viêm gan siêu vi B, C …. Và nguy hiểm nhất là 

HIV/AIDS. Ma túy chích tại các tụ điểm, ổ chích không đảm bảo vô trùng lại còn 

bị pha thêm một số chất bẩn có thể gây áp- xe nơi chích, có khi gây hoại tử làm 

cụt tay chân hoặc gây nhiễm trùng máu có thể đưa đến tử vong. Dùng ma túy quá 

liều có thể tim ngừng đập, ngưng thở do bị sốt thuốc dẫn đến chết người.  

Nghiện ma túy là nguyên nhân làm gia tăng các tệ nạn xã hội và tội phạm 

hình sự. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, người nghiện không từ một hành vi nào 

để kiếm tiền; nghiện ma túy làm lây lan đại dịch HIV/AIDS trong cộng đồng qua 

hành vi tiêm chích ma túy chung bơm kim tiêm và quan hệ tình dục tập thể không 

an toàn do say thuốc lắc và là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tệ nạn 

mại dâm; gây tốn kém ngân sách Nhà nước thay vì để lo phúc lợi công cộng lại 

phải xây dựng cơ sở chữa bệnh, tổ chức lực lượng phòng, chống và giải quyết các 

hậu quả tệ hại do tệ nạn ma túy đem lại.  

Tại Nha Trang, tình trạng nghiện ma túy, tái nghiện ma túy, tội phạm ma 

túy vẫn còn phức tạp qua từng năm. Mặc dù lực lượng công an thành phố, xã, 

phường đã mở nhiều lượt truy quét nhưng tình hình vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức 

tạp, nhất là số đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy tổng hợp đã lợi dụng 

nhà nghỉ, khách sạn để lưu trú nhằm sử dụng ma túy và thực hiện hành vi mua 

bán ma túy cho số đối tượng khác, nhưng các ngành chức năng của thành phố đã 

làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc 

chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố, 

từ đó huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các mặt công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về tình 



hình trật tự xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.  

Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma tuý; là trách 

nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. Cá nhân, gia 

đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền việc trồng cây có chứa chất ma tuý; tham gia triệt phá cây có 

chứa chất ma tuý do chính quyền địa phương tổ chức. 

Để công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung 

và thành phố Nha Trang nói riêng đạt hiệu quả nhất định thì toàn dân  Nha Trang 

hãy tích cực tham gia vào việc phòng chống và “Hãy nói không với ma túy”. 

 

                                Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn  
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